
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-20 

9 март 2022 г. 

 

Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 09.03.2022 г., разгледа заявление от 

Българска Радиокомпания ЕООД и Радио Тангра ЕАД, с вх. № ЛРР-05-20-00-10/ 22.02.2022 г. , с което се 

иска СЕМ да даде съгласие за прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни съобщения № 

00528/ 17.06.2008 г. за територията на град Бургас от първия на втория молител, както и да бъде променен 

RDS кода от 8388 (идентифициращ програма „Радио 1 Рок”) на 838А (идентифициращ програма 

„Вероника”);  

Съветът за електронни медии като взе предвид, че:  

- лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-010-01-04 за територията на град Бургас, 105.9 MHz и 

разрешение № 00528/ 17.06.2008 г. за осъществяване на електронни съобщения на Българска 

Радиокомпания ЕООД не са издадени в условията на проведен от СЕМ конкурс по реда на чл. 116 от ЗРТ.  

- Радио Тангра ЕАД притежава индивидуална лицензия № 1-011-01-07 за доставяне на радиоуслуга, 

с наименование „Вероника“, на територията на град Бургас. 

- разпоредбата на чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за електронните съобщения, съгласно която 

разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни 

съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване се прехвърлят след решение на Съвета за 

електронни медии, прие, че не са налице пречки да даде съгласието си за прехвърляне на цитираното  

разрешение. 

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и телевизията, във връзка 

с чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за електронните съобщения, Съветът за електронни медии 

 

Р Е Ш И: 

 

Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на Закона за 

електронните съобщения да: 

 1. ПРЕХВЪРЛИ от Българска Радиокомпания ЕООД на Радио Тангра ЕАД Разрешение № 00528/ 

17.06.2008  г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на гр. Бургас; 

2. ИЗМЕНИ Разрешение № 00528/ 17.06.2008 г. за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на гр. Бургас, като промени 

RDS кода от 8388 (идентифициращ програма „Радио 1 Рок”) на 838А (идентифициращ програма 

„Вероника”);  

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

 

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 


